
33 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Tipe Penelitian 

Tipe penelitian yang digunakan oleh penulis merupakan penelitian 

deskriptif, untuk menjelaskan bagaiamana proses pembuatan kebijakan 

pemerintah Myanmar dalam pelarang operasi terhadap NGO internasional 

MSF di wilayah Rakhine tahun 2014, padahal sejak tahun 1992 

pemerintah bekerja sama dengan MSF sebagai INGO Dokter Lintas Batas 

dalam hal kesehatan dan kemanusiaan. Dalam penelitian ini yang menjadi 

variabel dependen adalah kebijakan pemeritah Myanmar untuk melarang 

operasi NGO kemanusiaan asing MSF di wilayah Rakhine. Sedangkan 

variabel independennya adalah operasi NGO kemanusiaan asing MSF di 

Myanmar. 

3.2 Ruang Lingkup Penelitian 

 Ruang lingkup yang digunakan oleh penulis sedikit meliputi tahun 

2012 ketika konflik etnis Rohingya pecah, hingga ketika kebijakan 

pelarangan operasi MSF oleh pemerintah Myanmar dikeluarkan tahun 

2014. 
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3.3 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah 

teknik pengumpulan data sekunder dimana data yang diperoleh merupakan 

hasil olah dari berbagai kajian literatur seperti buku, jurnal, artike, dan 

sebagainya. 

3.4 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang penulis gunakan adalah teknik analisis 

data kualitatif, dimana penulis hanya melakukan pereduksian data dan 

mengintepretasikan data, sehingga memunculkan argumen yang terbangun 

atas data-data yang valid. 

3.5 Sistematika Penulisan 

Dalam tulisan ini penulis menyusun sistematika penulisan dalam 

beberapa bab, seperti pada BAB I, terdapat Latar Belakang, Rumusan 

Masalah dan Tujuan Penelitian. 

Pada BAB II, terdapat Kerangka Pemikiran, dimana pada bab ini 

terdapat konten teori dan konsep beserta variabel dan indikator yang 

digunakan oleh penulis dalam menyusun kerangka berpikir, yang 

menghasilkan hipotesis atau argumen sementara. 

Pada BAB III, terdapat Metode Penelitian, dimana pada bab ini 

terdapat tipe penelitian yang digunakan, ruang lingkup penelitian, teknik 

pengumpulan data, teknik analisis data dan sistematika penulisan. 
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Pada BAB IV akan penulis gunakan sebagai gambarang umum dari 

deskripsi data yang mendukung penelitian penulis, baik data mengenai 

proses investigasi yang dilakukan oleh tim-tim investigasi yang dibentuk 

pemerintah Myanmar, juga data berupa press conference dan press release 

yang dibuat oleh pemerintah Myanmar, dan juga data berdasarkan 

Landasan Konstitusional milik pemerintah Myanmar. 

Pada BAB V akan penulis gunakan sebagai bab pembahasan. 

Dimana pada bab ini penulis akan mengolah konsep yang digunakan 

dengan data-data yang telah penulis peroleh, sehingga menghasilkan 

jawaban penelitian yang penulis butuhkan. 

Pada BAB IV, penulis akan gunakan sebagai bab penutup, dimana 

pada bab ini penulis akan mengkorelasikan hasil pembahasan dengan 

argumen awal yang telah penulis buat pada BAB II sebelumnya. Sehingga 

memunculkan kesimpulan yang diinginkan oleh penulis dan kemudian 

dapat dirumuskan dalam sebuah kesimpulan dan saran atau rekomendasi 

kebijakan. 

Pada BAB yang terakhir merupakan Daftar Pustaka, dimana pada 

bab ini penulis melampirkan sumber-sumber yang digunakan oleh penulis 

sebagai bahan atau data penunjang dari penelitian yang penulis buat. 

  


